Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ: ВСИЧКИ ПЛАЩАМЕ ПО-СКЪП ТОК ЗАРАДИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ЦЕНИ, НА КОИТО СЕ КУПУВА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
През 2015 г. беше постигнат обществен консенсус за недопускане на нови централи с преференциални цени
Домакинствата в България плащат по-скъп ток заради преференциалните цени, на които се изкупува електроенергията.
Страната ни е на второ място след Дания в Европейския съюз по подобни разходи. Това от една страна прави
неконкурентна електроинтензивната българска индустрия, а от друга страна повишава цената на тока за бита. Това заяви
председателят на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в
предаването „Денят започва“ по БНТ.
Включването на ТЕЦ Варна в микса на регулирания пазар не трябва да се допуска, тъй като ще повтори схемите за
изкупуване на електроенергия с американските централи. По думите на Велев това е неправомерна държавна помощ и
противоречи на европейското право. Той припомни, че през 2015 г. след протестите на работодателските организации е
бил постигнат обществен консенсус, че подписване на договори за изкупуване на електроенергия на преференциални цени
повече няма да бъде допускано.
„Комисията за енергийно и водно регулиране не трябва изобщо да има възможност да взима решения дали ТЕЦ Варна да
се включи в енергийната система с преференциални цени. И ние трябва да направим така, че това да не зависи от КЕВР.
Това е недопустима държавна помощ и ще доведе до 250 млн. лв. повече разходи за нашите домакинства. Нямаме никаква
потребност от това и не трябва да го допускаме“, допълни още Васил Велев.
Запитан за решението на държавата да се оттегли от сделката за ЧЕЗ България Велев заяви, че няма как държавата да купи
нещо, което собственика не иска да и продаде. Той каза още, че избраният купувач няма възможностите и капацитета да
управлява електроразпределителното дружеството. И припомни, че преди години при продажбата на ЕРП-тата, България
по препоръки от Световната банка е предявила изисквания към потенциалните купувачи. Сегашният купувач на ЧЕЗ
България не отговаря на тези изисквания, но държавата не може да влияе при взимането на решение за избор. Найвероятно това е била и причината за внасянето и приемането на първо четене на законопроект, чрез който КЕВР да може
да се произнася при прехвърляне на повече от 20%, завърши председателят на АИКБ.
Цялата дискусия може да гледате тук.
√ СТАНОВИЩЕ НА АОБР ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
ДО Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО ОНС
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ОТНОСНО: ЗИД НА ЗЕ ВХ. № 854-01-19/27.03.2018 Г.
Уважаеми г-н Добрев,
Асоциацията на организациите на българските работодатели изразява задоволство от стъпките за довършване на
либерализацията на пазара на електроенергия. Приветстваме подготвените изменения на Закона за енергетика за
ускоряване на пълната либерализация, като резултат от активната позиция на национално представителните
работодатели, изразена в началото на 2018 г. на няколко срещи при премиера, г-н Бойко Борисов, с участието на
вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владимир Горанов, енергийния министър Теменужка Петкова,
директори на енергийни дружества и Вас.
Промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли
2017 година. Както знаете, Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и бяха
направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В
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анализа бяха посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване. Ценовите рискове при
колебанията в доставките бяха изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на енергийния сектор, което
се случи на практика през 2017 г. и предизвика протестите на работодателите и инициирането на срещите при министърпредседателя.
Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между
производители, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна
интеграция на производителите с преференциални цени.
Във връзка с проекта на ЗИД на ЗЕ, с вх.№ 854-01-19/27.03.2018 г., бихме искали да предложим допълнителна промяна в
начина на финансиране на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за което ще изложим нашите аргументи
по-долу.
С предложените изменения в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно
и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври
2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява
контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи
за тяхното ефективно функциониране, поради което се променя законът и се уреждат правомощията на КЕВР, в
съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент, всяка държава-членка гарантира, че нейните
регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на
произтичащите функции. КЕВР ще трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар на
електрическа енергия в България.
Както знаете, понастоящем в действащото българско законодателство липсва конкретна референция за REMIT. Напомняме
и август миналата година, когато се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни
обстоятелства – в рамките на 17 секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лева. Сделките бяха направени на
платформа, която се използва рядко, но предварително се изисква учредяване на обезпечение. КЕВР проведе успешно
разследване, но се оказа, че няма правомощия за санкциониране на участниците в сделките.
Поради това, работодателските организации подкрепяме промяната в законодателството и даване на правомощия на КЕВР
за прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).
Важно е, също така, КЕВР да премине към нов модел на финансиране по подобие на БНБ и КФН, за да е успешна и пълна
промяната в закона. Комисията не трябва да бъде на субсидия от държавата, а да премине на самоиздръжка.
Финансирането ще дойде от услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР. Така например, за миналата година
от такси и санкции КЕВР е внесла 13 млн. лева в бюджета, а е получила около 5 млн. лева субсидия за издръжка.
При новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и задържането на експертни
кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР. С правомощията по REMIT комисията ще трябва да формира силно
звено за контрол на свободния електроенергиен пазар, който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30% регулиран пазар.
В този дух са и препоръките на Световната банка за засилване на административния капацитет на КЕВР в доклада за
пълната либерализация на пазара на електроенергия.
Друга промяна в Закона за енергетика предвижда цената Задължение към обществото (ЗкО) да се плаща към Фонда за
сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Досега плащането беше към Национална електрическа компания, но в
последната година се натрупаха 50 млн. лева неплатени суми от цената ЗкО. Затова смятаме, че е наложително Фондът
също да бъде адресиран по отношение на засилване на административния капацитет.
В заключение подкрепяме:
Промените в Закона за енергетика по отношение на делегиране на правомощия на КЕВР по REMIT, като те бъдат допълнени
с промяна в начина на финансиране на КЕВР и преминаване на самоиздръжка. При новия начин на финансиране
набраните, но неизползвани средства от КЕВР, следва да се внасят в ФСЕС.
Засилване на административния капацитет на ФСЕС и обезпечаване на фонда с нужния експертен състав и средства за
издръжка на допълнителния екип.
С УВАЖЕНИЕ,
БОЖИДАР ДАНЕВ
Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ
Канал 3
√ Бизнесът срещу американските централи (Васил Велев, „Денят на живо“)
Неправомерна и непозволена от европейското законодателство е държавната помощ спрямо американските централи
ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“, която е заложена в договорите
с преференции за изкупуване на електроенергията им. Това подчерта за пореден път председателят на АИКБ Васил Велев
в ТВ предаването "Денят на живо".
По думите му тези централи би трябвало да продават на борсата на пазарни цени, защото преференциите към тях пречат
на истинския бизнес в България и го правят неконкурентоспособен.
Според Васил Велев договорите за неправомерната държавна помощ са били сключени "или от глупост, или от корист".
Цялото интервю гледайте тук.
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Dnes+
√ За Велев е очевидно, че купувачът на ЧЕЗ няма експертизата и капацитета
Избраният купувач няма експертизата и капацитета да управлява едно такова дружество, каквото е ЧЕЗ. Това е очевидно,
коментира пред БНТ председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
"Когато държавата по препоръки на Световната банка продаваше ЕРП-та имаше отново по препоръки на Световната банка
имаше изисквания за купувачите. На тези изисквания този купувач не отговаря", обясни той.
Според енергийния експерт проф. Атанас Тасев, участието на държавата в сделката за ЧЕЗ е обречено още в началото. Това
е неговият коментар във връзка с вчерашното изказване на финансовия министър Владислав Горанов, че държавата се
оттегля от сделката за придобиване на активите на ЧЕЗ Груп.
"Още от първия ден стана ясно, че държавата не може да участва, не трябва да участва и не е целесъобразно, защото
възникват много противоречия с действащото законодателство и от формална гледна точка, държавата срещу държавата
в арбитражно дело във Вашингтон и държавата срещу държавата върху административен съд. Не е необходимо и Слава
Богу, че вчера официално беше заявено, че държавата няма да участва", допълни проф. Тасев.
Припомняме, на 14 март, повече от две седмици след избухването на скандала с продажбата на ЧЕЗ, депутатите
единодушно гласуваха създаването на специална анкетна комисия, която да разгледа сделката с ЧЕЗ. Предложението бе
на левицата. Комисията се състави на паритетен принцип с по двама депутати от парламентарна група (ПГ).
Развитие по сделката и дали държавата ще може отново да се включи в дружеството се очакваше в края на март.
Управителят на дружеството, определено за купувач - Гинка Върбакова, проведе разговори с ЧЕЗ в Прага. От българското
дружество "Инерком" съобщиха, че процедурите по вече сключения с "Инерком" договор продължават.
На 22 февруари 2018 г. стана ясно, че чешката ЧЕЗ е одобрила сделката за продажба на активите в България и купувача
"Инерком Груп". Последва скандал, който предизвика министърът на енергетиката Теменужка Петкова да подаде оставка,
защото познава собственикът на фирмата Гинка Върбакова. Скандалът прехвърли границите на страната към Чехия.
Премиерът се ангажира със случая и на среща с купувача на ЧЕЗ Гинка Върбакова в Министерски съвет Борисов е заявил
желанието да има пълен контрол над сделката. На брифинг след срещата Върбакова, обясни, че е склонна да допусне
държавата в сделката за ЧЕЗ. Министърът на финансите Владислав Горанов също заяви готовността на държавата да
участва в сделката за ЧЕЗ, въпреки че преди това отрече да се разглежда този въпрос.
От БСП обявиха, че започват подписка сред абонати на електроразпределителното дружество за спиране на сделката и
поискаха държавата да си върне контрола в енергетиката. Според социалистите зад Гинка Върбакова стои фигурата на
правителството и поискаха намеса на контролните органи.
От интервю на Гинка Върбакова обаче стана ясно, че сделката за активите на ЧЕЗ може и да не минава за одобрение от
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това беше потвърдено от шефа на Комисията Иван Иванов.
Investor.bg
√ Може ли ТЕЦ Варна да се превърне в ябълка на раздора в енергетиката?
Работодателските организации са готови отново на протести заради нередности в енергетиката
Работодателските организации са готови отново на протести заради нередности в енергетиката и този път недоволството
им е насочено срещу "американските" централи и ТЕЦ Варна. В началото на седмицата на среща с омбудсмана Мая
Манолова Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че собственикът на централата
е подал ценово заявление за включване в микса на регулирания пазар с цена от 191 лева за мегаватчас.
Пред БНТ Велев допълни, че това е недопустима държавна помощ по европейското законодателство. Според изчисленията
на бизнеса с включването на централата цената на тока за бита ще се повиши с 16%, а разходите за системата като цяло се
увеличават с 250 млн. лева годишно.
Енергийният експерт Атанас Тасев обаче е категоричен - няма подобно заявление. Вчера председателят на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов заяви пред депутатите от временната комисия, която обсъжда сделката
за ЧЕЗ България, че няма внесено искане за включване на ТЕЦ Варна на регулирания пазар.
Тасев обясни, че определяне на преференциална цена от 191 лева за ТЕЦ-а не може да се случи, защото това действително
противоречи на европейските норми. Според него обаче новият собственик на централата ще се опита да влезе на
балансиращия пазар на електроенергия. Там в момента се постигат и до пет пъти по-високи цени от средните за пазара.
За Васил Велев обаче балансиращ пазар на електроенергия не трябва да съществува. Аргументите му са, че в страната има
достатъчно мощности, а при недостиг може да се активира студеният резерв, да се ограничи износът на електроенергия и
да се внесе необходимата електроенергия.
Производителите трябва да продават на борсата "за колкото могат, както ние продаваме нашата продукция за колкото
можем, на пазарен принцип", обясни още той.
През октомври 2017 година CEZ Group продаде ТЕЦ Варна на българската фирма "Сигда", зад която стои бившият министър
на транспорта в правителството на Пламен Орешарски Данаил Папазов. Централата дълго време не работеше, защото не
спазваше европейските норми за замърсяване, а чешката компания не инвестираше в модернизация. Сега обаче новият
собственик е решил да направи промяна в използваното гориво - от въглища на природен газ, и ограниченията отпадат.
ТЕЦ Варна дълги години беше гаранта за енергийната сигурност в региона - особено в пиковете в зимното потребление и
за гарантиране на летния туристически сезон.
КЕВР още не е публикувала внесените ценови заявление на играчите на енергийния пазар. Във вторник Иванов посочи, че
в момента те се обработват и се заличава чувствителната търговска информация. От тях ще стане ясно какви точно са
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намеренията на новия собственик на ТЕЦ Варна и основателни ли са страховете на работодателите, които очакват, че ще
има нов казус в енергетиката по подобие на "американските" централи в Маришкия басейн.
В. Банкерь
√ Васил Велев: "Инерком" няма експертиза и капацитет да управлява активите на ЧЕЗ
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обяви, че компанията на Гинка
Върбакова - "Инерком", която е на път да придобие активите на ЧЕЗ в България, няма експертизата и капацитета да ги
управлява.
Според ръководителя на работодателската организация фирмата на Върбакова не отговаря на изискванията, заложени в
процедурата по раздържавяването на електроразпределтелните дружества. "Когато държавата продаваше ЕРП-та имаше
по препоръки на Световната банка изисквания за купувачите. На тези изисквания този купувач не отговаря", обясни Велев
пред БНТ.
Енергийният експерт проф. Атанас Тасев на свой ред коментира обрата в позициите на правителството за участието му в
сделката между ЧЕЗ и "Инерком". Тасев смята, че намесата на държавата е била обречена от самото начало.
"Още от първия ден стана ясно, че държавата не може да участва, не трябва да участва и не е целесъобразно, защото
възникват много противоречия с действащото законодателство и от формална гледна точка, държавата срещу държавата
в арбитражно дело във Вашингтон.. Не е необходимо и Слава Богу, че официално беше заявено, че държавата няма да
участва", каза Атанас Тасев.
100 firmi
√ Велев: „Инерком” няма капацитета да управлява ЧЕЗ
Избраният купувач на ЧЕЗ „Инерком” няма експертизата и капацитета да управлява едно такова дружество. Това заяви
председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, цитиран от БНТ.
„Това е очевидно. Когато държавата по препоръки на Световната банка продаваше ЕРП-та имаше отново по препоръки на
Световната банка изисквания за купувачите. На тези изисквания този купувач не отговаря”, каза той.
Според енергийния експерт Атанас Тасев още от първия ден стана ясно, че държавата не може да участва, не трябва да
участва и не е целесъобразно,. „Възникват много противоречия с действащото законодателство и от формална гледна
точка, държавата срещу държавата в арбитражно дело във Вашингтон и държавата срещу държавата върху
административен съд. Не е необходимо и Слава Богу, че вчера официално беше заявено, че държавата няма да участва.
ТЕЦ „Варна” ще заяви голямо количество ел. енергия, която НЕК ще изкупува. От внесено в КЕВР искане да бъдат одобрени
в микса на страната с количество над 2 млн./ MWh на цена 191 лв., което е три пъти по високо от пазарната. Тасев обаче
добави, че вчера е разговарял с председателя на КЕВР Иван Иванов, който е каза, че в регулатора няма внесено заявено
количество електроенергия.
Economic.bg
√ Велев: „Инерком” няма капацитета да управлява ЧЕЗ
Избраният купувач на ЧЕЗ „Инерком” няма експертизата и капацитета да управлява едно такова дружество. Това заяви
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, цитиран от БНТ.
„Това е очевидно. Когато държавата по препоръки на Световната банка продаваше ЕРП-та имаше отново по препоръки на
Световната банка изисквания за купувачите. На тези изисквания този купувач не отговаря”, каза той.
Според енергийния експерт Атанас Тасев още от първия ден стана ясно, че държавата не може да участва, не трябва да
участва и не е целесъобразно,. „Възникват много противоречия с действащото законодателство и от формална гледна
точка, държавата срещу държавата в арбитражно дело във Вашингтон и държавата срещу държавата върху
административен съд. Не е необходимо и Слава Богу, че вчера официално беше заявено, че държавата няма да участва.
ТЕЦ „Варна” ще заяви голямо количество ел. енергия, която НЕК ще изкупува. От внесено в КЕВР искане да бъдат одобрени
в микса на страната с количество над 2 млн./ MWh на цена 191 лв., което е три пъти по високо от пазарната. Тасев обаче
добави, че вчера е разговарял с председателя на КЕВР Иван Иванов, който е каза, че в регулатора няма внесено заявено
количество електроенергия.
√ Работодателите предлагат КЕВР да стане финансово независима
В момента регулаторът се води независим, но от друга страна разчита на държавата за пари
Моделът на финансиране на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва се промени, така че регулаторът
най-после да заработи независимо от държавата. Това е мнението на Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР), като организацията предлага нов модел на финансиране по подобие на БНБ и КФН, така че
регулаторът да започне да се издържа сам, вместо да разчита на пари от правителството.
Комисията не трябва да бъде на субсидия от държавата, а да премине на самоиздръжка. Финансирането ще дойде от
услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР, се посочва в обединената позиция на четирите национално
представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП.
Статистиката показва, че промяна на модела е възможен, а КЕВР дори ще получава повече пари, отколкото сега. За
миналата година от такси и санкции регулаторът е внесъл 13 млн. лв. в бюджета, а е получил около 5 млн. лв. държавна
субсидия за издръжка.
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Работодателите напомнят, че правителството подготвя изменения на Закона за енергетиката, с които се регламентират
правомощията на КЕВР във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти
октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР ще упражнява
контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и ще следи за тяхното
ефективно функциониране.
Съгласно европейския регламент всяка държава членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с
правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. КЕВР ще
трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар на електрическа енергия в България.
Необходимостта от въвеждането на новите правомощия на КЕВР се вижда ясно, когато си спомним за случая от август 2017
г., когато се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни обстоятелства - в рамките на 17
секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лв. Сделките бяха направени на платформа, която се използва рядко,
но предварително се изисква учредяване на обезпечение. КЕВР проведе разследване, но се оказа, че няма правомощия
да санкционира участниците в сделките.
Според бизнеса при новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и задържането
на експертни кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР. С правомощията по REMIT комисията ще трябва да
формира силно звено за контрол на свободния електроенергиен пазар, който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30%
регулиран пазар.
News.bg
√ За Велев е очевидно, че купувачът на ЧЕЗ няма експертизата и капацитета
Избраният купувач няма експертизата и капацитета да управлява едно такова дружество, каквото е ЧЕЗ. Това е очевидно,
коментира пред БНТ председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
"Когато държавата по препоръки на Световната банка продаваше ЕРП-та, имаше изисквания към купувачите - отново по
препоръки на Световната банка. На тези изисквания този купувач не отговаря", обясни той.
Според енергийният експерт проф. Атанас Тасев, участието на държавата в сделката за ЧЕЗ е обречено още в началото.
Това е неговият коментар във връзка с вчерашното изказване на финансовия министър Владислав Горанов, че държавата
се оттегля от сделката за придобиване на активите на ЧЕЗ Груп.
"Още от първия ден стана ясно, че държавата не може да участва, не трябва да участва и не е целесъобразно, защото
възникват много противоречия с действащото законодателство и от формална гледна точка, държавата срещу държавата
в арбитражно дело във Вашингтон и държавата срещу държавата върху административен съд. Не е необходимо и Слава
Богу, че вчера официално беше заявено, че държавата няма да участва", допълни проф. Тасев.
√ Работодателите са доволни от либерализацията на пазара на електроенергия
Асоциацията на организациите на българските работодатели - АОБР, по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ публикуват
становище, с което изразяват задоволство от стъпките за довършване на либерализацията на пазара на електроенергия.
Приветстват подготвените изменения на Закона за енергетика за ускоряване на пълната либерализация, като резултат от
активната позиция на национално представителните работодатели, изразена в началото на 2018 г. на няколко срещи при
премиера, Бойко Борисов, с участието на вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владимир Горанов,
енергийния министър Теменужка Петкова, директори на енергийни дружества и Делян Добрев.
Работодателите допълват, че промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка,
представени публично през юли 2017 година. Световната банка е представила проучването си върху електроенергийния
сектор в страната и са направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна
либерализация на пазара.
В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване. Ценовите рискове при
колебанията в доставките са изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на енергийния сектор, което
според работодателите се е случило на практика през 2017 г. и е предизвикало протестите на работодателите и
инициирането на срещите при министър-председателя.
Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между
производители, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна
интеграция на производителите с преференциални цени, допълват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
Във връзка с проекта на ЗИД на ЗЕ, АОБР предлагат допълнителна промяна в начина на финансиране на Комисията за
енергийно и водно регулиране - КЕВР:
С предложените изменения в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно
и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври
2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява
контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи
за тяхното ефективно функциониране, поради което се променя законът и се уреждат правомощията на КЕВР, в
съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент, всяка държава-членка гарантира, че нейните
регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на
произтичащите функции. КЕВР ще трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар на
електрическа енергия в България.
Както знаете, понастоящем в действащото българско законодателство липсва конкретна референция за REMIT. Напомняме
и август миналата година, когато се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни
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обстоятелства - в рамките на 17 секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лева. Сделките бяха направени на
платформа, която се използва рядко, но предварително се изисква учредяване на обезпечение. КЕВР проведе успешно
разследване, но се оказа, че няма правомощия за санкциониране на участниците в сделките.
Поради това, работодателските организации подкрепяме промяната в законодателството и даване на правомощия на КЕВР
за прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).
Важно е, също така, КЕВР да премине към нов модел на финансиране по подобие на БНБ и КФН, за да е успешна и пълна
промяната в закона. Комисията не трябва да бъде на субсидия от държавата, а да премине на самоиздръжка.
Финансирането ще дойде от услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР. Така например, за миналата година
от такси и санкции КЕВР е внесла 13 млн. лева в бюджета, а е получила около 5 млн. лева субсидия за издръжка.
При новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и задържането на експертни
кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР. С правомощията по REMIT комисията ще трябва да формира силно
звено за контрол на свободния електроенергиен пазар, който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30% регулиран пазар.
В този дух са и препоръките на Световната банка за засилване на административния капацитет на КЕВР в доклада за
пълната либерализация на пазара на електроенергия.
Друга промяна в Закона за енергетика предвижда цената Задължение към обществото (ЗкО) да се плаща към Фонда за
сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Досега плащането беше към Национална електрическа компания, но в
последната година се натрупаха 50 млн. лева неплатени суми от цената ЗкО. Затова смятаме, че е наложително Фондът
също да бъде адресиран по отношение на засилване на административния капацитет.
В заключение подкрепяме:
Промените в Закона за енергетика по отношение на делегиране на правомощия на КЕВР по REMIT, като те бъдат допълнени
с промяна в начина на финансиране на КЕВР и преминаване на самоиздръжка. При новия начин на финансиране
набраните, но неизползвани средства от КЕВР, следва да се внасят в ФСЕС.
Засилване на административния капацитет на ФСЕС и обезпечаване на фонда с нужния експертен състав и средства за
издръжка на допълнителния екип.
Publics.bg
√ Работодателските организации предлагат КЕВР да премине на самоиздръжка
Според АОБР моделът на финансиране на енергийния регулатор трябва да бъде променен
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предлага да бъде променен моделът на финансиране
на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) като енергийният регулатор премине на самоиздръжка. Това става
ясно от становище на АОБР относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Становището
на организацията е изпратено до председателя на парламентарната Комисия по енергетика, с копие до министъра на
енергетиката.
От АОБР припомнят, че с предложените изменения в енергийното законодателство се регламентират правомощията на
КЕВР във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). Организацията изразява подкрепата
си към измененията и посочва, че регулаторът следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и
нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. „Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране,
поради което се променя законът и се уреждат правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT“, изтъкват от
АОБР. Оттам припомнят, че според изискванията на еврорегламента всяка страна-членка гарантира, че нейните
регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на
произтичащите функции. „КЕВР ще трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар
на електрическа енергия в България“, изтъкват от АОБР в становището.
В момента в българското законодателство липсва конкретна референция за REMIT. Работодателските организации
припомнят, че през август миналата година се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни
обстоятелства. Тогава в рамките на 17 секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лева. „Сделките бяха направени
на платформа, която се използва рядко, но предварително се изисква учредяване на обезпечение. КЕВР проведе успешно
разследване, но се оказа, че няма правомощия за санкциониране на участниците в сделките“, припомнят от АОБР.
„Поради това, работодателските организации подкрепяме промяната в законодателството и даване на правомощия на
КЕВР за прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно
интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT)“, посочват още от АОБР в становището си.
Според организацията КЕВР трябва да премине към нов модел на финансиране, подобно на БНБ и КФН. Това означава, че
комисията не трябва да бъде субсидирана от държавата, а да премине на самоиздръжка. „Финансирането ще дойде от
услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР. Така например, за миналата година от такси и санкции КЕВР е
внесла 13 млн. лева в бюджета, а е получила около 5 млн. лева субсидия за издръжка“, изтъкват от АОБР.
Оттам считат, че при новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и задържането
на експертни кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР. С правомощията по REMIT комисията ще трябва да
формира силно звено за контрол на свободния електроенергиен пазар, който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30%
регулиран пазар. Според експертите на АОБР това е в съответствие с препоръките на Световната банка за засилване на
административния капацитет на КЕВР, посочени в доклада за пълната либерализация на пазара на електроенергия.
Друга промяна в Закона за енергетика предвижда цената Задължение към обществото (ЗкО) да се плаща към Фонда за
сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Досега плащането беше към Национална електрическа компания, но в
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последната година се натрупаха 50 млн. лева неплатени суми от цената ЗкО. „Затова смятаме, че е наложително Фондът
също да бъде адресиран по отношение на засилване на административния капацитет“, изтъкват от АОБР. Оттам посочват
още, че фондът трябва да бъде обезпечен с необходимия експертен състав и средства за издръжка на допълнителния екип.
БГНЕС
√ Работодателите доволни от либерализацията на пазара на ел. енергия, предлагат КЕВР да се самофинансира
Асоциацията на организациите на българските работодатели изразява задоволство от стъпките за довършване на
либерализацията на пазара на електроенергия.
Приветстваме подготвените изменения на Закона за енергетика за ускоряване на пълната либерализация, като резултат от
активната позиция на национално представителните работодатели, изразена в началото на 2018 г. на няколко срещи при
премиера Бойко Борисов, с участието на вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владимир Горанов,
енергийния министър Теменужка Петкова, директори на енергийни дружества, заявяват от АОБР в писмо , изпратено до
Делян Добрев, председател на енергийната парламентарна комисия и до енергийния министър Теменужка Петкова.
Промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли
2017 година. Както знаете, Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и бяха
направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В
анализа бяха посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване.
Ценовите рискове при колебанията в доставките бяха изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на
енергийния сектор, което се случи на практика през 2017 г. и предизвика протестите на работодателите и инициирането
на срещите при министър-председателя.
Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между
производители, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна
интеграция на производителите с преференциални цени, посочват представителите на бизнеса.
Те предлагат допълнителна промяна в начина на финансиране на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Като
се аргументират с регламента REMIT, съгласно който всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи
разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции,
според тях КЕВР ще трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар на електрическа
енергия в България.
„Както знаете, понастоящем в действащото българско законодателство липсва конкретна референция за REMIT.
Напомняме и август миналата година, когато се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни
обстоятелства – в рамките на 17 секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лева.
Сделките бяха направени на платформа, която се използва рядко, но предварително се изисква учредяване на
обезпечение. КЕВР проведе успешно разследване, но се оказа, че няма правомощия за санкциониране на участниците в
сделките“, се посочва в писмото. Поради това, работодателските организации подкрепяме промяната в законодателството
и даване на правомощия на КЕВР за прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). Важно е, също така, КЕВР да
премине към нов модел на финансиране по подобие на БНБ и КФН, за да е успешна и пълна промяната в закона,
категорични са работодателите. Те подчертават, че КЕВР не трябва да бъде на субсидия от държавата, а да премине на
самоиздръжка. Финансирането ще дойде от услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР.
Така например, за миналата година от такси и санкции КЕВР е внесла 13 млн. лева в бюджета, а е получила около 5 млн.
лева субсидия за издръжка. При новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и
задържането на експертни кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР.
С правомощията по REMIT комисията ще трябва да формира силно звено за контрол на свободния електроенергиен пазар,
който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30% регулиран пазар. В този дух са и препоръките на Световната банка за
засилване на административния капацитет на КЕВР в доклада за пълната либерализация на пазара на електроенергия.
Друга промяна в Закона за енергетика предвижда цената Задължение към обществото (ЗкО) да се плаща към Фонда за
сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Досега плащането беше към Национална електрическа компания, но в
последната година се натрупаха 50 млн. лева неплатени суми от цената ЗкО. Затова смятаме, че е наложително Фондът
също да бъде адресиран по отношение на засилване на административния капацитет.
Epicenter.bg
√ Васил Велев: „Инерком“ няма капацитет да управлява активите на ЧЕЗ
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обяви, че компанията на Гинка
Върбакова - "Инерком", която е на път да придобие активите на ЧЕЗ в България, няма експертизата и капацитета да ги
управлява.
Според него фирмата на Върбакова не отговаря на изискванията, заложени в процедурата по раздържавяването на
електроразпределтелните дружества. "Когато държавата продаваше ЕРП-та имаше по препоръки на Световната банка
изисквания за купувачите. На тези изисквания този купувач не отговаря", обясни Велев пред БНТ.
Енергийният експерт проф. Атанас Тасев коментира обрата в позициите на правителството за участието му в сделката
между ЧЕЗ и "Инерком". Тасев смята, че намесата на държавата е била обречена от самото начало.
"Още от първия ден стана ясно, че държавата не може да участва, не трябва да участва и не е целесъобразно, защото
възникват много противоречия с действащото законодателство и от формална гледна точка, държавата срещу държавата
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в арбитражно дело във Вашингтон.. Не е необходимо и Слава Богу, че официално беше заявено, че държавата няма да
участва", каза Атанас Тасев.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Безработицата в България спадна до над 9-годишно дъно
Нивото на безработица в ЕС и еврозоната също се понижава
Безработицата в България продължава да спада и през февруари на месечна база, достигайки ниво от 5,3%. Това е найниското равнище на безработица от ноември 2008 г., сочат актуалните сезонно изгладени данни на Евростат, публикувани
в сряда.
На годишна база се отбелязва още по-сериозно понижение, като през февруари 2017 г. тя е била на равнище от 6,5%, или
с 1,2 пр.п. по-висока. Безработните у нас през втория месец на годината са били общо 183 хил. души, или с 5 хил. души помалко спрямо януари тази година.
Нивото на младежка безработица в страната също все повече се понижава, макар че остава високо. През януари тя е
достигнала 10,5%, което с 0,1 пр.п. по-малко спрямо първия месец на годината. На годишна база се отчита доста посериозен спад, като през февруари 2017 г. тя е била с 2,7 пр.п. по-висока – 13,2%. Общо 18 хил. младежи на възраст до 25
години са били без работа през осмия месец на годината.
Безработицата в Европейския съюз (ЕС) като цяло също леко спада през февруари на месечна база до ниво от 7,1%. На
годишна база се отчита по-сериозно понижение спрямо 8,0% през февруари 2017 г., което е разлика от 0,9 пр.п. Това е найниското ниво на безработица от септември 2008 г. Безработните в региона през първия месец на годината са били общо
17,632 млн. души.

Що се отнася до еврозоната, безработицата там също леко спада през февруари спрямо януари 2018 г. на равнище от 8,5%.
На годишна база обаче отново има намаление – от 1 пункт. Така равнището на безработица в еврозоната остава на найниското си ниво от декември 2008 г. Безработните в региона през януари са били 13,91 млн. души.
Сред страните членки на ЕС най-ниски нива на безработица през февруари 2018 г. са били отчетени в Чехия (2,4%), Малта
и Германия (по 3,5%). Най-високи равнища на безработица пък се наблюдават в Гърция (20,8% за декември 2017 г.) и
Испания (16,1%).
На годишна база нивото на безработица през първия месец на годината е спаднало във всички страни членки с изключение
на Естония, където е нараснала. Най-големите понижения се отчитат в Кипър (от 12,6% до 9,6%), Гърция (от 23,4% до 20,8%
за декември на годишна база) и Хърватска (от 12,0% на 9,6%).
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В. Банкерь
√ От 2019-а ще има нови регламенти за банковите кредити на свързани лица
От 1 януари догодина банките ще прилагат допълнителни насоки за кредити на свързани лица, съобщиха от Българската
народна банка. Насоките са част от европейски регламент и са издадени от Европейския банков орган.
С тях се определят подходящите практики, които следва да се прилагат в областта на големите експозиции и
установяването на свързаност между клиентите на банката, допълват от БНБ. Насоките трябва да станат част от вътрешните
правила на банките.
√ Катарска делегация проучва възможностите за инвестиции у нас
Делегация от Държавата Катар е на посещение в България за проучване на възможности за инвестиции. Те се срещнаха
със заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и обсъдиха перспективите за сътрудничество в редица
сектори и отрасли. Разговорите са продължение на състоялата се на 19 март визита на бизнес делегация от Катарския
инвестиционен фонд.
„През последните години е налице изключително активизиране на двустранните ни отношения и се надявам, че всичко
това ще доведе и до стартиране на конкретни проекти“, каза зам.-министър Манолев. По думите му България може да
предложи макроикономическа и политическа стабилност, което е от първостепенно значение за всяка инвестиция. Като
най-бързо развиващи се сектори на българската икономика се очертават производството на компоненти за автомобилната
индустрия и информационните, и комуникационни технологии, но перспективни за катарски инвестиции са също така
земеделието, туризма, строителството и др., стана ясно от неговото изказване.
Представителите на катарската делегация изтъкнаха, че са на посещение в страната ни за проучване на възможностите за
инвестиции във всички възможни сфери на сътрудничество. Те акцентираха, че имат интерес, както от големи така и от помалки проекти, свързани с транспорт, енергетика, здравеопазване и инфраструктура и др.
„Надявам се в постигнем и нарастване на двустранната търговия, чието равнище не отговаря на възможностите на двете
страни“, подчерта Александър Манолев. Според него България би могла да изнася за Катар продукти на хранителновкусовата промишленост, минерална вода, зърнени храни, селскостопански продукти, овче и пилешко месо, лекарства,
електрическа и електронна апаратура, строителни материали и др. „Може да се обсъдят и възможностите за реализация
на съвместни проекти в различни области“, каза още икономическият заместник-министър.
Катарската делегация се състои от общо осем представители от Министерството на външните работи, Службата по
благоустройството, Катарски инвестиционен фонд и Министерството на транспорта и комуникациите. Предвидени са техни
срещи в редица български институции, към които те проявяват интерес, като зам.-министър Манолев се ангажира, че
Министерството на икономиката ще съдейства за събирането на допълнителна информация при проявен конкретен
интерес към даден сектори или проект. В рамките на срещата и изпълнителният директор на Българска агенция за
инвестиции Стамен Янев представи подробна презентация за възможностите за бизнес в България и стимулите, от които
могат да се възползват инвеститорите в нашата страна.
News.bg
√ 769 блока са санирани през 2017 г., най-много в Благоевград, отчете МС
Общо 49 699 жилища в 769 многофамилни жилищни сгради са санирани през 2017 г. след обновяване по Националната
програма за енергийна ефективност, съобщиха от Министерския съвет.
Това става ясно от одобрения от правителството доклад за напредъка по изпълнението на управляваната от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма през миналата година, съобщиха от МС.
Към 31 декември 2017 г. Е започнало обновяване по 98,5% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево
финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).
Най-много от тях се намират в област Благоевград - 93. След това е област Бургас - 91, Хасково - 81, и Пловдив и Стара
Загора с по 47 сгради.
В Кюстендил са санирани 46, в Смолян и в Пазарджик - по 29 сгради. Във Враца - 28 сгради, Габрово - 23, Кърджали - 22,
Ямбол - 20, Варна и Велико Търново с по 28 сгради, Търговище - 15, Шумен 14, Силистра 13, Сливен 10, Ловеч 9, Плевен 8.
В София и в Разград са санирани по пет сгради. Видин и Русе са с по три сгради и Добрич с две сгради.
В доклада се посочва, че в края на предходната година се е работило по 528 сгради и ще бъдат обновени 38 643 жилища.
Предвижда се през 2018 г. да бъдат обновени още 51 010 жилища в общо 712 сгради, от което се очаква да се възползват
109 хил. души. Според данните, последните одобрени за реновиране сгради се очаква да бъдат завършени в края на 2019
г.
Очаква се да бъдат приети промени в ПМС 18 от 2015 г. С това министерско постановление се предвиждат мерки за
осигуряване на по-висок контрол от компетентните органи за качествено изпълнение на програмата.
Отчетените резултати потвърждават, че интересът към Националната програма продължава да бъде голям.
Непосредственият социално-икономически ефект от програмата се изразява в намаляване на разходите за отопление на
домакинствата между 45% и 55%.
Към края на 2017 г. във фирмите изпълнители на технически обследвания, обследвания за енергийна ефективност и
строително-монтажни работи са заети над 70 000 души.
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Publics.bg
√ ВЕИ производителите ще имат тестови период за новите промени в ЗЕ
Производители на енергия от възобновяеми източници ще получат тестови период за новите промени в Закона за
енергетиката, с които за тях се въвежда задължението да продават цялата си генерация на борсата. Този отлагателен
период най-вероятно ще е до края на тази година.
Това стана ясно в рамките на дебатите в пленарна зала по законопроекта, предложен от депутатите от ГЕРБ Делян Добрев,
Валентин Николов и Александър Ненков. Те продължиха около 2 часа, след което със 103 гласа "за", 1 - "против" и 38 "въздържал се" законопроектът беше приет на първо четене.
В рамките на дебатите депутатите от различните групи почти изцяло преповториха позициите си от заседанието на
Комисията по енергетика на 29 март.
Новият модел обаче ще влезе от 1 юли, каза депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. Той обясни, че точният механизъм как това
ще се случи все още се обмисля. Това ще е един от въпросите, който ще бъде изчистен от работна група по законопроекта,
която ще заседава по време на Великденската ваканция на депутатите.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която присъства на заседанието, приветства идеята за тестови период,
за да има време да се подготви и получи нотификацията. Тя посочи, че Министерството на енергетиката подкрепя
законопроекта и е участвало в работната група по изготвянето му.
Освен този законопроект, Народното събрание одобри на първо четене и измененията в енергийния закон, предложени
от Обединените патриоти. С тях се иска КЕВР да разрешава сделки с над 20% от акциите и дяловете на мрежови оператори.
Против тях гласува само ДПС, като уговорката на подкрепилите ги партии беше за тяхното прецизирана между първо и
второ четене.
От тук нататък двата законопроекта ще бъдат обединени и така те ще се влязат за второ четене на комисия и в пленарна
зала.
В. Монитор
√ Българинът спестява, но не инвестира
Близо 40% заделят пари всеки месец
Българинът спестява, но не инвестира, това показва проучване на финансовия портал „Моите пари“, проведено сред близо
1100 потребители.
Оказва се, че банковият депозит остава най-популярната форма за спестяване. Малко над половината от анкетираните,
които разполагат със спестени пари ги държат под формата на банков депозит или влог. На следващо място със 17% се
нареждат допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и спестовната застраховка с 15%. Едва 7% заявяват, че не
разполагат със спестени средства, но въпреки това инвестират.
Отличителна черта на българина е неговата пестеливост. Това показват и данните от проучването. Общо 60% от
отговорилите на въпроса дали им остават спестени средства заявяват, че заделят всеки месец (37%) и разполагат вече със
свободни спестявания (23%). Това означава, че преобладаващата част от анкетираните участници разполагат със свободен
капитал и имат възможност да инвестират. Онези, които по една или друга причина не спестяват, са общо 39%.
Сред основните пречки за инвестиране пък се открояват липсата на капитал (29%), както и недостатъчно познания (22%).
Имащите отрицателно отношение към инвестициите, заявяват, че нямат свободен капитал, а също така и, че не желаят да
поемат рискове.
Предпочитан вид инвестиция си остава влагането на капитал в недвижим имот или земя.
Проучването показва още, че липсва дългосрочен хоризонт при планиране на финансите. С най-голям дял са онези, които
правят планове до 1 година напред във времето (32%). Почти толкова са и онези, които планират финансите си за период
от няколко години (30%). Само 13% заявяват, че имат дългосрочна визия при планирането на техните финанси.
√ Родният бизнес става световен
Родният бизнес от години вече търси начин да инвестира не само у нас, но и в други страни. Това е повече от естествено.
Всеки предприемач търси начин за по-бърза и по-голяма печалба на инвестицията си. Още Алековият герой Бай Ганьо след
Освобождението нарамва дисагите и започва да търси кяр зад граница.
Днес наши фирми разпространяват интернет и кабелна телевизия, пускат паркове за слънчева енергия в далечни земи,
където са намерили пазарни ниши, отдавна заети в родината от техни конкуренти. Да не забравяме и друго - българският
пазар е малък и тук няма място под слънцето за всички. Още по-голям е проблемът с ниския стандарт на живот, който
прави пазара и неплатежоспособен, а от там и по-малко интересен за перспективни инвестиции. Не бива да забравяме и
проблема с липсата на достатъчно подготвени специалисти на всички нива.
Явно подобни спънки са по-малко за бизнеса ни в чужбина и той се насочва натам, търсейки реализация на свободните си
средства и перспективи за развитие. Рано или късно родните предприемачи, отишли да работят зад граница, ще се върнат
у нас и ще вложат поне част от парите си в България. Най-малкото ще си вдигнат луксозни къщи и ще осигурят работа за
строителите.
Инвестициите ни зад граница показват и още, че дори половинвековната тъма на комунизма не е успяла да прекърши
тотално предприемаческия дух на българина и той активно търси начини за експанзия. Преди години, когато китайският
внос на платове и готови дрехи на практика почти ликвидира текстилния отрасъл у нас, някои родни бизнесмени се
насочиха към Узбекистан и там направиха смесени фирми с местни предприемачи. Причината - наличие на достатъчно
работна ръка и евтината суровина. Да не забравяме, че средноазиатската държава е един от най-големите производители
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в света на памук. Освен това готовата продукция има осигурен пазар в бившата метрополия Русия. В бившия Съветски съюз
наши предприемачи са реализирали и проекти, свързани с хранително-вкусовата промишленост, където все още имаме
добри традиции. Подобни успешни начинания имаме и в съседни страни.
Има и други примери на успешен и не дотам начинания на български бизнесмени зад граница. Наши строителни
предприемачи, които изградиха множество сгради в планинските и морските ни курорти, преди години решиха да
инвестират и в съседна Гърция, станала любима туристическа дестинация на много нашенци. Някои от тях не се съобразиха
с факта, че там не се позволява презастрояване по брега на морето и меко казано останаха разочаровани. Други успяха да
се адаптират и построиха малки хотели и апартаментни комплекси.
Не бива да се мисли, че с влизането ни в ЕС трудно мераците на бизнеса да търси шансове за реализация на плановете
извън родината са намалели. Дори напротив. Подложен на силен конкурентен натиск от други страни, където паричният
ресурс е по-евтин и местният бизнес се ползва с гласна и негласна протекция от властта, българският предприемач все
повече ще поглежда към по-близки и по-далечни земи.
√ Александър Манолев, заместник-министър на икономиката: През нета ще следим работата на търговските ни аташета
- Наши иновативни компании правят сериозни пробиви в чужбина
- Износът расте с 12 - 13% за миналата година
Визитка:
Възпитаник на един от водещите икономически университети в света – University College London, Великобритания
Преминал редица специализации в България и чужбина
Работил в областта на маркетинга и подготовката на проекти за европейско финансиране. Заемал позиции на средно и
висше управленско ниво в редица компании
Заместник-министър на туризма във второто правителство с премиер Бойко Борисов
През 2016 г. поема управлението на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Избран за народен представител на извънредните парламентарни избори на 26 март 2017 г. от I МИР - Благоевград.
Назначен за заместник-министър на икономиката в началото на май т.г.
- Г-н Манолев, предвиждате ли засилване на дейността на Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) и
посланиците?
- Стартирахме анализ, предстои наша работна група да посети няколко точки, за да вземем опит от конкретни страни членки на Европейския съюз, и от такива, които не са членове на съюза. Искаме да оптимизираме дейността на търговските
ни аташета, включително с онлайн платформа, на която всеки ден да могат да се поставят задачи и да се проследява
изпълнението им. Има и какво да се подобри във връзката на бизнеса със СТИВ-овете. Но трябва да подчертая, че голяма
част от икономическите резултати, които постигаме към момента, без нашите служби зад граница трудно биха се
реализирали. Имаме много добре подготвени хора, със сериозен опит, натрупан с години, които са много активни. В
момента се използва ефективно и председателството за представяне на инвестиционните възможности в България и
потенциала ни за експорт. Работим много добре и с външно министерство. Това се вижда и при официалните визити зад
граница – винаги имаме много добра подготовка както от страна на посланиците, така и на нашите търговски аташета.
Разбира се, има и успешни примери на български компании зад граница, които изобщо не се обръщат към нашите СТИВове, както и такива, които не търсят помощ, или след като я получат, връзката се губи.
- Въз основа на анализа планирате да реорганизирате дейността на търговските ни аташета...
- Там, където нямаме достатъчен потенциал за стокообмен или за инвестиции, е възможно да има промени и дори
закриване на служби. Защото е по-добре да засилим там, където потенциалът е по-голям. И това е нормално, защото и в
световен мащаб ситуацията е динамична и възможностите за правене на бизнес се променят. Същевременно има
европейски страни, в които има нужда от повече и от две търговски аташета. Мога да дам пример с Германия, която
несъмнено е най-големият ни икономически партньор. Затова там вече имаме трима търговски аташета – в Берлин, в
Мюнхен, а сега вече и във Франкфурт. И вече има конкретни резултати. 80% от инвестициите в България идват от
европейски страни, съвсем логично е да засилваме там, където виждаме, че има потенциал.
- Къде имаме интерес държавата да открие търговско представителство извън ЕС?
- Саудитска Арабия е пазар, на който искаме на всяка цена да имаме търговски представител. Вече сме подготвили всичко
и чакаме да се разкрие посолството там, за да изпратим след това и търговски аташе. Това със сигурност е пазар, който има
нужда от СТИВ, защото имаме много сериозен потенциал както за привличане на инвестиции, така и за наши инвестиции
там, за съвместни предприятия. Има интерес, има възможности...
- В кои сектори има интерес?
- В хранително-вкусовата промишленост, ИКТ, във фармацевтиката, както и в строителството и др. В Саудитска Арабия има
редица сериозни инфраструктурни проекти – изграждане на цели нови градове, курорти и т.н. Тяхната „Програма 2030“ е
много амбициозна. В сектора на енергетиката също има сериозен потенциал за партньорство. Те искат да диверсифицират
тяхната зависимост от петролните продукти, така че възможностите за алтернативни енергийни източници са много
интересна и перспективна тема.
- С какво подпомага държавата българския бизнес в чужбина?
- С европейски програми подпомагаме интернационализацията на наши, работещи в България компании, да намират
партньори, за да могат да увеличат обемите и да реализират по-голям експорт. Подпомагаме участието в различни форуми
и специализирани изложения, което е и една от най-успешните форми за намиране на потенциални партньори.
Организираме и редица бизнес форуми. Стремим се и при различни визити на наши официални лица или там, където
имаме междуправителствени комисии, винаги да водим бизнес делегация и да ги срещаме с потенциални партньори.
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Реципрочно същото се прави и когато приемаме чужди визити у нас. Всичко това е основна дейност и на Агенцията за
насърчаване на малките и средните предприятия.
- По време на форуми се рекламираме с една и съща презентация пред инвеститорите от различни държави.
- Ако говорим за обща презентация, тя е валидна за всички, но когато искаме да таргетираме конкретно някой, тогава се
подготвя отделно предложение към него. Много е важно да има индивидуален подход към всеки потенциален
инвеститор, към всяка потенциална страна. Не може и не трябва да предлагаме всичко на всеки. А когато си подготвен и
покажеш точно това, което интересува потенциалния партньор, вече стоиш по-сериозно и като инвестиционна дестинация.
Затова залагаме на проактивния инвестиционен маркетинг, в който искаме да се правят оптимизирани предложения за
конкретни партньори. Има основни неща, които са оценени от инвеститорите, те привличат със сигурност - ниските данъци,
всичко, което законът предлага като насърчителни мерки... Те са валидни за всеки, независимо дали е европейска държава
или трета страна. Като говорим обаче за конкретен сектор, за конкретен регион, трябва да има доста задълбочено
предложение.
- От кои сектори българските компании може да се реализират зад граница?
- Индустриите, които генерират по-висока добавена стойност, все повече преобладават като относителен дял. Така че
можем да кажем, че има тенденция на преформатиране на структурата на икономиката ни, и то в положителна посока.
Разбира се, именно компаниите, които оперират в сектори с по-висока добавена стойност и са иновативни, излизат на
чуждите пазари и са конкурентни на тях. Имаме редица такива примери. Износът расте с 12 - 13% за миналата година,
голяма част от него е точно в такива сектори – авточасти, машини и оборудване, мебелна промишленост и др. И като цяло
в експорта преобладават такъв тип производства, които внедряват все повече иновации. Има и индивидуални примери за
български компании, които реализират партньорства с добавена стойност в чужбина. Например една българска компания,
която след форума и след делегацията, водена от министър-председателя в Саудитска Арабия, подписа много голям
договор, защото имат уникален продукт на световно ниво. Но има и много други примери за иновативни компании, които
правят сериозни пробиви в чужбина. Но не бива традиционните производства да се загърбват и да не им обръщаме
внимание. Затова се стараем да участваме на различни специализирани форуми във всички приоритетни сектори, за да
можем да реализираме все по-голям експорт. А ние все още имаме нереализиран потенциал.
- Колко са средствата, изплатени по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“?
- Програмата се развива много добре, една от най-успешните е. Към днешна дата са изплатени 620 млн. лв., или около 25%
от общия ѝ бюджет от 2,4 млрд. лв. Тук говорим само за изплатени средства – такива, които са стигнали до компаниите.
Подписаните договори са за 68% от общия бюджет, т.е. вървим добре и към момента няма опасности от загуба на средства.
За 2018-а предстоят процедури за над 400 млн. лева. В момента има отворена процедура, която е за ресурсна ефективност.
Предстои процедурата за предприемачество, която ще стартира до края на май. В индикативната програма има и
процедура за увеличаване на производствения капацитет, която е много интересна, за иновационни компании,
изграждане на лаборатории, ваучери за Фондовата борса… Въобще множество мерки, с които се надяваме да насърчим
българските компании да са по-ефективни и по-конкурентоспособни.
Economic.bg
√ Три години преди края на програмния период са усвоени 18% от европарите
По европейски програми са разплатени 4.255 млрд. лв., показва справка на информационния портал
От началото на програмния период 2014–2020 г. по европейските програми в България са разплатени 4.255 млрд. лв., или
18% от общия бюджет. По Структурните фондове, Кохезионния и Европейския фонд за морско дело и рибарство на
българските бенефициенти са предоставени над 3.277 млрд. лв. (18.7%), а по програмата на земеделския фонд – над 978
млн. лв. (17.1%), показва справка на информационния портал, следящ Структурните фондове.
Изпълнението на програмите навлиза в решителния си етап. Към момента са договорени над 12.5 млрд. лв., или 54% от
общата финансова рамка, което поставя солидна основа за повишаване темповете на плащания към бенефициентите.
През миналата година Европейската комисия потвърди като изпълнени всички предварителни условия, които България
трябваше да спази, за да ползва средства от ЕС. Това на практика показва, че страната следва своя ангажимент и е привела
в действие ключовите реформи, които ѝ осигуряват достъп до европейско финансиране до края на програмния период
2014-2020 г. Средствата се инвестират спрямо първоначалното планиране на програмите, без да се налагат промени и
спиране на финансирането за нереформирани сектори.
От основна важност за управляващите органи на програмите е да бъдат постигнати етапните цели за 2018 г., от което зависи
как ще бъде разпределен резервът след 2019 г. Разработени са сценарии за ускоряване на изпълнението, засилено
използване на финансови инструменти и др.
Econ.bg
√ Промени в закона предвиждат енергийният регулатор да може да разрешава сделки
С предлаганите промени вносителите се надяват да се постигне прозрачност на сделките с активи на енергийни
дружества.
Комисията за енергийно и водно регулиране да има правомощията да разрешава сделките при покупко-продажба на
съществени части от капитала на търговски дружества, които управляват стратегическа за енергийната система
инфраструктура. Това предвижда промяна в Закона за енергетиката, предложена от депутати от "Обединени патриоти".
Тя е сред приетите на първо четене днес от Народното събрание два законопроекта за изменение на Закона за
енергетиката, съобщи агенция "Фокус". В разпоредбите е записано, че от съществено значение е дружествата купувачи да
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бъдат стратегически инвеститори, които да могат да гарантират дългосрочното устойчиво развитие на енергийната система
в България.
С предлаганите промени вносителите се надяват да се постигне прозрачност на сделките с активи на енергийни дружества.
В случаи на нарушаване на новосъздадените разпоредби се предвижда отнемане на лиценза на дружеството, което
осъществява пренос или разпределение.
Вторият законопроект, внесен депутата от ГЕРБ Делян Добрев и група народни представители, се отнася до
либерализацията на енергийния пазар. Част от мерките включват задължение на операторите на електропреносната и
електроразпределителната мрежа да закупуват електроенергията за технологични разходи на пазарен принцип.
Предвижда се производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия с обща мощност 4 и повече мегаватчаса да сключват договори, по силата
на които да бъдат компенсирани с премия. Тя ще е в размер на разликата между прогнозната цена и цената на
производителя и ще се изплаща от фонд "Сигурност на енергийната система", като се увеличават неговите правомощия.
В. Сега
√ Върхова наука, но каква?
Създаване на нови материали, фабрики на бъдещето и интелигентни градове са част от задачите, по които ще
работят нашите учени в следващите 6 години със 130 млн. лв. от ЕК
Чаканите с години европейски пари за българската наука са на една ръка разстояние. Първите договори за предоставяне
на 128.7 млн. лв. за изграждане на три центъра за върхови постижения по оперативна програма "Наука и образование за
интелигентен растеж" (НОИР) са вече факт. БАН и Софийският университет са "големите печеливши", но заедно с тях в
следващите 6 г. научни разработки ще правят и колегите им от техническите университети в София, Варна и Габрово, от
ХТМУ, университетите в Шумен, Русе, бургаския "Асен Златаров", УАСГ, НСА и др. Освен изграждане на нова или
модернизиране на съществуваща научна инфраструктура, което ще глътне 75% от евросредствата, учените ще се опитат да
създадат нови материали, да използват информационните технологии за изграждане на фабрики на бъдещето, да
дигитализират културното ни наследство и т.н. Какво точно предвиждат трите одобрени научни проекта?
"Национален център по мехатроника и чисти технологии" - 69.2 млн. лв.
Това е проектът с най-висок бюджет, най-много партньори и може би е сред най-сложните. Негов бенефициент е
Институтът по обща и неорганична химия към БАН, който е водещата организация. Заедно с него обаче ще работят учените
от Софийския университет и Техническия университет-София, като и колегите им от още 3 висши училища - ТУ-Варна, ТУГаброво и ХТМУ, 10 института на БАН и от Централната лаборатория по приложна физика към БАН-Пловдив. Сред
асоциираните му партньори са "Борима", "Клъстер Мехатроника", ТУ-Цюрих, Еврейският университет, ТУ-Делфт и др.
От описанието към проекта става ясно, че той ще се фокусира върху научни изследвания в следните области - виртуално
инженерство и дигитални производства, биомехатроника, вибрационни и акустични мехатронни технологии, транспортен
инженеринг и реинженеринг, зелени технологии, роботизирани системи и др. Целта на научния център, който ще се
изгради, е да даде тласък на приложните изследвания в областта на мехатрониката, да осигури условия за устойчиво
използване на новоизградената инфраструктура и всичко това да подпомогне програмата на страната ни за устойчив и
интелигентен икономически растеж. "Проектът позволява получаването на нови, на високо научно ниво резултати в
областта на мехатрониката и чистите технологии. За всички резултати с приложна значимост ще се правят постъпки за
защита на интелектуалната собственост и възможно бързи контакти с интересуващия се бизнес. Ще се контактува активно
с български и чужди фирми за трансфер на иновациите или цялостни технологични решения", пишат авторите му.
За тази цел е планирано обособяване на три научни изследователски кампуса - на БАН (в "Г. Милев"), на СУ (в "Лозенец")
и на ТУ-София (в Студентски град), екипирани с модерна научна апаратура, в които да се провеждат висококачествени
научни изследвания. В кампусите на БАН и на ТУ-София ще бъдат изградени по 18 нови лаборатории, а на територията на
СУ ("Лозенец") ще се създадат 10 изследователски лаборатории. Такива ще са например лабораторията по електронна
микроскопия, по рентгеноструктурен анализ, за проектиране на високотехнологични продукти за фотониката, за лазерни
системи за 3D лазерна микрообработка на повърхности, по плазмени технологии, за виртуално инженерство, за
характеризиране на пени, емулсии и порьозни материали (с приложение в козметиката, хранителните добавки и др.).
Планирано е модернизирането на 15 лаборатории на институти на БАН, както и на определени части от съответните
сградни фондове: в Пловдив, Варна, Габрово и 8-и километър-София.
"Уникалното за проекта е, че ще съчетае експертизата на учени с различна специалност - физици, химици, специалисти по
материалознание, инженери, нещо нетипично за нашите географски ширини", казва пред "Сега" един от авторите му проф.
Тони Спасов от Факултета по химия и фармация. По думите му изграждането на силен научен екип - всеки със своя профил
- е предпоставка за добрата му реализация. Създаването на нови материали (органични, неорганични, композити и др.)
благодарение на комбинирането на компютърното моделиране и експеримента е една от задачите, върху която ще се
трудят учените, разказва проф. Спасов. За целта ще се разработват нови технологии и системи за управление на
технологичните процеси, с помощта на които въпросните нови материали да бъдат вложени в различни устройства или
системи. "От такива нови материали могат да бъдат изработени например човешки импланти, за които ще се използват
технологии например чрез 3D принтиране", казва проф. Спасов. Друга комплексна задача по проекта е оптимизиране на
процеса на получаване на водород чрез електролиза и последващото му съхранение в метални хидриди. За целта първо
трябва да се създаде подходящ катализатор за разлагане на водата, да се изградят система за водородно съхраняване и
устройство за използването му. Ще се работи още по технологии за използване на отпадни промишлени и битови продукти,
в голяма част от които има ценни и полезни вещества.
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Сред посочените в проекта области на приложение са още машиностроене и уредостроене, включително части,
компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката, инженеринг, реинженеринг и продължаване на
жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи, роботика и автоматизация на процеси, проектиране и
производство на високотехнологични продукти, интелигентни системи и уреди, "интелигентни домове" - "интелигентни градове", чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката и др.
"Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото" (УНИТе) - 29.7 млн. лв.
В областта на информатиката и информационните и комуникационните технологии бе одобрен проектът за научен център
на СУ. Негови партньори са ТУ-София, Шуменският университет, Русенският университет и "Асен Златаров" в Бургас. 75% от
средствата са планирани за строително-монтажни дейности - освен модернизация на сградите на партньорските вузове и
превръщането им в модерни научни комплекси е предвидено изграждането на научноизследователски лабораторен
корпус в кампус "Лозенец", който е описан като "сграда с висок клас на енергийна ефективност, климатизирана, с
изградена цялостна комуникационна инфраструктура" и т.н., в която ще се прилагат иновативни енергоспестяващи
технологии и ще включва три гъвкави модулни изследователски лаборатории.
Тази инфраструктура трябва да бъде впрегната да решава предизвикателствата пред създаването на "интелигентни и
устойчиви градове", използващи ИКТ за управление на транспортната мрежа, енергийната консумация, градското
планиране и за интелигентна жизнена среда, за създаване на фабрики на бъдещето и преход към Индустрия 4.0, за
развитие на киберфизични системи, позволяващи на потребителите по-добър контрол и взаимодействие с физическия свят
около тях, за развитие на нови математически и статистически методи и алгоритми, подкрепящи обработката и анализа на
големи данни и т.н. Наред с партньорите по проекта достъп до висококачествена научна инфраструктура трябва да получи
и бизнесът в съответните региони, за да може научните резултати да се приложат в индустрията. Фирмите, особено
малките и средните предприятия, ще могат да ползват и специализирани консултации.
Асоциираните партньори в дейностите по проекта УНИТе са 16 институции - университети (Тракийски университет - Стара
Загора, Technische Universitat Chemnitz), научни организации (Helmholtz-Zentrum Potsdam, Институт по невробиология на
БАН, Съвместен геномен център), Сдружение за научноизследователска дейност към "София Тех Парк" АД, ИКТ Клъстър,
водещи фирми в ИКТ индустрията, НПО-та, профилирани гимназии и др.
Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ" - 29.7 млн. лв.
Отново Софийският университет, но като водеща организация в консорциум "Наследство БГ", ще бъде бенефициент и по
третия компонент на програмата - "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии". Партньорите по проекта,
определян от авторите му като "Второ Възраждане" за страната ни, са 11 образователни и научни организации: ТУ-София,
УАСГ, НСА, 4 института към БАН - по геофизика, геодезия и география, за етнология и фолклористика, за изследване на
изкуствата и за литература, Кирило-Методиевският научен център, Институтът за балканистика, Националната библиотека
и Регионалният исторически музей - София.
Основна цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност в
сферите на креативните и рекреативните индустрии. Тя ще се позиционира в общо 10 сгради. Три от тях ще са
представителни. Едната ще е на ул. "Ген. Гурко" 7а в столицата. Там е планирано създаването на два института - за
интердисциплинарни исторически изследвания и за икономика и управление на културното наследство, няколко
лаборатории (сред които "Виртуална реалност", "Интеграционен портал"), конферентни и компютърни зали, работни
места за чуждестранни изследователи и млади учени, център за продължаващо образование и т.н. Втората сграда на
научния център за върхови постижения ще е банята в "Овча купел". Плановете са тя да се възстанови в автентичния й вид,
като на първия етаж се запазят басейните, а на втория се изградят лаборатории за смарт технологии, в които ще се правят
научни изследвания за въздействието на водата върху организма на човека. В сградата, без да се нарушава нейното
основно предназначение, ще функционират 2 лаборатории ("Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално
наследство" и "Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм"), а също така визуална зала,
компютърни и конферентни зали и др. Третата сграда е на бул. "Цар Освободител" 15 и по-конкретно едно емблематично
място в нея - бившият ресторант "Яйцето". В него се предвижда изграждането на няколко лаборатории - "Документално
наследство", "Регионални изследвания и анализи" и "Лаборатория за консервация и реставрация на книжовни
паметници", Центъра по археометрия с лаборатория по консервация и реставрация. В същата сграда ще се базират и две
мобилни лаборатории за обработка на обекти "на място" (там, където те се съхранявани).
По проекта е планирано още да се извадят на светло над 700 ръкописа и находки, неописани досега, да се работи и по
дигитализацията на богатия фонд на Националната библиотека. Предвидена е работа с облачни технологии и технологии
за виртуална реалност, разработване на услуги за бизнеса, на нови учебни програми за учениците, на образователни игри
на базата на културното наследството на България, създаване на нови технологии за визуализация и т.н. Учените,
участващи в проекта, ще работят по общо 64 идейни проекта, чиито имена говорят сами за себе си - оценка на социалноикономическите ползи от опазване на културно-историческото наследство и ролята на публично-частното партньорство,
маркетингова стратегия за популяризиране на наследството, телевизионно историческо наследство (по този проект СУ ще
направи собствена образователна телевизия), разработване на семантични спецификации на мултимедийни обекти за
представяне на виртуални културно-исторически обекти с използването на виртуална библиотека, автоматизирана
национална информационна система, онлайн система на движимото и недвижимото културно наследство,
геопространствена инфраструктура от данни за устойчиво развитие на наследството и т.н.
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√ Държавата абдикира от конституционните си задължения
Президентът, главният прокурор, опозицията, общините, бизнесът се обединиха срещу възможността за създаване
на феодални армии по места
"Министерски съвет осигурява обществения ред и националната сигурност". Това е записано в действащата българска
конституция. "Дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на
престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на
населението". Това пък патетично е отбелязано в устройствения закон за МВР.
И за да е сигурно и ясно кой кой е в цялата тази история, то изрично е натъртено, че "държавните органи, организациите,
юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР".
Накратко - защитата на здравето, имуществото и живота на хората е единственият смисъл от съществуването на държава.
Затова и конституцията, и закони й дават в ръцете репресията и раздаването на правосъдие - от използването на оръжие,
палки, белезници, през арестите, СРС-та, обвинителни актове, та чак до присъди и влизане в затвор.
Затова и изглежда шокиращо, когато същата тази държава чрез закон се отказва от правомощията си. От смисъла на
съществуването си. Да, става дума за разпоредбите от новоприетия закон за частната охранителна дейност, с които партия
ГЕРБ даде възможност на кметове на малки, средни и големи градове да могат да сключват договори с частни охранителни
фирми, които да пазят целите населени места, определени в закона семпло като "урбанизирани територии". До този
момент можеха да се подписват отделни договори за пазене, примерно, на училища, на паркове, на водоеми, отделни
общински сгради и др. Различните обекти можеше да се пазят от различни фирми.
Изненадващо и въпреки протестите на опозицията и бизнеса, правителството и ГЕРБ наложиха норми, които да дават
възможност на 1 охранителна фирма да охранява 1 цял град, включително чрез видеонабюдение и мобилни охранителни
патрули. Независимо че в него има охранителна полиция, общинска полиция, жандармерия, криминална полиция, звена
за борба с организираната престъпност и още други държавни звена, които, както изисква конституцията, се грижат за
опазване на обществения ред и другите конституционни повели.
Тези нови норми бяха атакувани почти едновременно от президента Румен Радев и главния прокурор Сотир Цацаров пред
Конституционния съд.
В искането си до КС главният прокурор натъртва именно, че с въвеждане на частна дейност за охрана на урбанизирани
територии се нарушава конституционно предвидената компетентност на Министерския съвет да осигурява обществения
ред. Наред с това недопустимо се прехвърляли правомощия на държавата, реализирани от МС и конкретно от МВР по
опазване на обществения ред и националната сигурност, като тези правомощия се възлагат на търговци.
Създава се непропорционална и затова недопустима зависимост на поддържането на обществения ред в населените места
от преценката и активността на частноправни субекти, а не от предвидените по конституция и съответните закони
държавни органи, твърди Цацаров.
Тази теза, макар и с други думи, застъпва и президентът Румен Радев. В искането си до КС той посочва, че общественият
ред е ценност, която крепи целостта на обществото, и дейностите по опазването му трябва да съответстват на нормите на
конституцията и законите, а те поверяват опазването му върху определени органи на публичната власт.
"Държавата няма право да абдикира от грижата за сигурността и спокойствието на хората в населените места, вкл. в т.нар.
урбанизирани територии. Възможността, която се дава на търговски дружества да извършват действия по охрана на
урбанизирани територии, по същество е отказ от страна на държавата чрез нейните изпълнителни органи да осъществява
възложените функции по охрана на обществения ред", посочва Румен Радев в искането си до КС.
Срещу промените в закона и в полза на тезата на Цацаров и Радев се обявиха и от Националното сдружение на кметствата.
"Нашето становище е, че ние не трябва да допускаме частна охрана да пази нашите населени места. Самото присъствие на
МВР в нашите населени места респектира", твърдят те. "Частната фирма ще бъде назначена от кмета на общината, няма
да се съобразяват с нас. Искаме МВР да си свърши работата - полицията прави актове, тя отвежда нарушителите", добавят
от сдружението.
Опозицията в лицето на БСП също критикува текстовете. Тезата и на социалистите бе, че с промените се дава възможност
за приватизиране на дейност, която е в прерогативите на МВР. На практика законът дава възможност и за дублиране на
дейности и за допълнително финансово натоварване на общините, отбелязват социалистите. По-лошото, казват от БСП, е,
че създава поредната "корупционна среда", като се дава възможност за провеждането на обществени поръчки за охрана.
Същите текстове бяха критикувани и от бизнеса, откъдето пък посочиха и аргументи от европейското законодателство.
Според последното "организациите в областта на частната охранителна дейност извършват дейности по охрана или по
опазване на движими и недвижими вещи, издирвания и разследвания за сметка на частноправни субекти". В противовес
на това новият ЗЧОД въвежда възможността частни охранителни фирми да осигуряват опазване на имуществото и
населението и на обществения ред в урбанизираните територии, което е основна функция на публичните власти и
правоохранителните органи, написаха в позиция работодателските организации.
Вместо да си посипят главата, от ГЕРБ защитиха пламенно предложението на правителството с тезата, че дейностите, които
ще се извършват по лиценза за охрана на урбанизирани територии, нямат нищо общо с работата на МВР. Например сега
всеки кмет на община, който прецени, че има възможност, ще може на законно основание да сключи договори за
видеонаблюдение. Законът обаче изобщо не говори само за видеонаблюдение, а и за контрол, мобилни екипи, патрули,
реакция. Или иначе казано, пълен комплект действия. Още повече че според закона охранителите имат право на носене
на огнестрелно оръжие, както и на използване на физическа сила, помощни и технически средства.
МВР също не дава заден
В рамките на един ден заради въпросната тема почти цялото ръководство на МВР гастролира в различни части от
публичното пространство, за да се оплаче, че има ограничен ресурс и че на практика униформените полицаи са близо 20
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пъти по-малко от частните охранители. "Само слагаме едни правила вътре. И досега е имало над 1800 частно охранителни
фирми и над 200 000 работещи там. И досега кметовете са имали такива права. Само доуточняваме някои детайли при
широко обсъждане дълго време", пробва да защити атакуваните текстове вътрешният министър Валентин Радев.
Полицията е с ограничен ресурс и частните охранители могат да се включат в ограничаването на посегателствата върху
населението, обяви пък директорът на Националната полиция Христо Терзийски. Той допълни, че положението е такова,
въпреки че през изминалата година са назначени повече от 1200 души именно в слабонаселените места у нас. Увеличен е
бил и щатът на жандармерията с 300 души. "Тези хора пак не стигат, защото имаме много дейности. За един мач, между
ЦСКА и Левски, сме принудени да командироваме служители от страната. На фона на армията от 200 хил. частни
охранители стоят 12 хил. униформени служители", обясни Терзийски.
Въпреки че в МВР работели малко хора, те осъществявали адекватен контрол на частните охранителни фирми. Според
висшето ръководство на министерството държавата имала достатъчно инструменти, така че частните охранители да не
превишават правата си. И това било достатъчно. Тези изявления обаче никак не кореспондират с тезата, че МВР има
ограничен ресурс.
Всъщност и ГЕРБ, и МВР с всяка своя защита на идеята се оплитат все повече и повече. Защото не е ли безумие от 50 000
човека в МВР униформените да са само 12 000? Не е ли пълен абсурд да има жандармерия, криминална полиция,
общинска полиция, охранителна полиция и какво ли не още, и въпреки това силите да не стигат? Колко пък толкова са
престъпниците в България, че МВР не може да се справи?
Но важното е едно - заради глупост или алчност държавата абдикира от едничкия смисъл да съществува.
Petel.bg
√ Възможно ли е енергийно бъдеще със 100% ВЕИ?
Експерти и медийни публикации прогнозират, че възобновяемите енергийни източници ще играят водеща роля през 2050
година. Но някои от очакванията в това отношение може да са прекалено оптимистични и трябва да се гледат с повишено
внимание, предупреждават изследователи.
Учени от Кралския колеж в Лондон призовават за предпазливост, когато се говори за дела на ВЕИ в бъдеще и когато се
обосновават решения за енергийните политики. Защото някои "прекалено оптимистични модели" прогнозират, че цялата
енергийна система на дадена страна може да разчита само на възобновяеми източници до средата на този век - а това
може да се окаже подвеждащо.
За прогнозирането на бъдещето обикновено се използват математически модели, които вземат предвид различни фактори
и оценки като например разработването и внедряването на нови технологии. Тези модели могат генерират "пътеки" на
евентуалното развитие занапред. На тази база се прогнозира доколко могат да бъдат спазени заложените цели и планове
за развитието на ВЕИ.
Моделите обаче са точно толкова добри, колкото са данните, въведени в тях. Те не винаги отразяват предизвикателствата
на реалния свят. Например, някои модели не отчитат изискванията за пренос на енергия, съхранението на енергия или
оперативността на системата.
В доклад, публикуван в списание "Джаул", изследователите от Кралския колеж в Лондон са показали, че някои проучвания
измамно прогнозират, че цели електроенергийни системи могат да преминат към 100% възобновяема енергия до 2050 г.,
пише greentech.bg.
Тези проучвания може да се окажат опорочени, защото не вземат под внимание някои важни фактори като например
надеждността на доставките.
Използвайки данни за Великобритания, екипът е тествал модел за производство на 100% възобновяема енергия - само от
вятър, слънце и вода - в срок до 2050 г. Учените открили, че е налице липса на твърд и регулируем енергиен резерв - което
означава, че захранването може да се срива често. А това ще се счита за неработоспособна система.
Екипът е открил, че дори ако добави малко количество резервиращи мощности - създавайки система със 77% дял на ВЕИ,
то все пак 9% от годишното потребление на Великобритания ще остане незадоволено. Това ще доведе до прекъсвания на
електрозахранването и на значителни икономически щети.
Препоръката на учените е да се борави внимателно с прогнозите за осъществимостта на нулево въглеродното бъдеще
Club Z
√ Търговската война между Вашингтон и Пекин ескалира
САЩ налага 25% мита върху китайски роботи, Китай отговаря с налози върху автомобили и нефтохимически
продукти
Преди дни администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп публикува списък с 1300 китайски продукта, на които
възнамерява да наложи 25-процентови вносни мита, съобщи Асошиейтед прес.
Годишният внос на тези продукти, включително индустриални роботи и телекомуникационно оборудване, възлиза на
около 50 милиарда щатски долара.
В отговор Държавният съвет (правителството) на Китай утвърди 25-процентови налози за 106 американски стоки,
включително автомобили, нефтохимически продукти и бобови култури като соя на обща стойност 50 млрд. долара, съобщи
агенция Синхуа.
Предложените от САЩ мита са поредното от серия агресивни действия, които администрацията предприе в борба срещу
т.нар. от нея "нечестни търговски практики" на Китай и други страни. Те обаче няма да влязат в сила преди да изтече срокът
за публично обсъждане на 11 май.
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Влизането в сила на китайското решение пък зависи пряко от това кога правителството на САЩ ще наложи планираните
мита срещу китайски внос.
Той заяви още, че споровете по търговски въпроси между Китай и САЩ трябва да бъдат разрешени чрез преговори.
Profit.bg
√ Азиатските акции се отдалечиха от двумесечните си дъна
Азиатските акции се отдалечиха от двумесечните си дъна, след като борсите по света се възстановиха от разпродажбите,
породени от опасенията около ескалиращото напрежение по отношение на търговския стокообмен между САЩ и Китай.
Пазарните нагласи се подобриха, след като САЩ изрази готовност да преговаря за разрешаване на този въпрос, на фона
на ответните мерки от страна на Китай.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.5%, ден след като падна до най-ниското си ниво от близо 2 месеца.
Зависещият от световната търговия сингапурски индекс Straits Times Index скочи с над 2.0%.
Японският Nikkei добави 1.6%, докато пазарите в Китай, Хонконг и Таван са затворени заради празник.
Фючърсите на щатския S&P 500 поскъпнаха с 0.4% по време на азиатската сесия.
Вчера S&P 500 нарасна с 1.16%, докато технологичният Nasdaq Composite добави 1.45%, възстановявайки загубите си от
над 1.5% от началото на сесията.
Много инвеститори гледат на плана на президента Доналд Тръмп за налагане на мита по-скоро като на част от неговата
стратегия за преговори, отколкото като на окончателна политика.
Мнозина подозират, че Вашингтон вероятно ще отстъпи на някои фронтове, след като Пекин заплаши да наложи мита
върху вноса на соя от САЩ, който е най-големият износен продукт на САЩ за Китай.
Това е считано за едно от най-силните оръжия в търговския арсенал на Пекин предвид очаквания ефект върху Айова и
други земеделски щати, които подкрепиха Тръмп по време на изборите.
Оптимистите също така изтъкват факта, че състоянието на световната икономика е толкова добро, че може да се справи с
евентуални мита, които засягат само малка част от световната търговия.
Публикуваните вчера данни за щатската икономика подкрепиха положителните нагласи спрямо нея. Заетостта в частния
сектор в САЩ бележи солиден ръст през март, което е добър предвестник за очакваните в петък данни за
неселскостопанската заетост.
Цените на петрола тръгнаха нагоре, заедно с цените на акциите и на фона на изненадващия спад в резервите на САЩ.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 0.6%, до 63.71 долара за барел.
На валутния пазар възстановяването на апетита към риск подкрепи долара спрямо йената. Щатската валута се разменяше
срещу 106.93 йени, близо до върха от 107.015 от миналата седмица.
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.2283 долара, отдалечавайки се от достигнатото във вторник двуседмично
дъно от 1.2254.
Канадският долар скочи до петседмичен връх от 1.2745 щатски долара, докато мексиканското песо се задържа близо до
шестмесечния си връх от 18.065 песо за долар. И двете валути бяха подкрепени от оптимизма около търговското
споразумение НАФТА.
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